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A. Obiectivele disciplinei

Disciplina are ca obiectiv înţelegerea şi aplicarea noţiunilor fundamentale ale
termodinamicii şi cineticii electrochimice. Cursul prezintă conceptele teoretice
fundamentale ale electrochimiei, exemplificate în cadrul lucrărilor practice de laborator.
Aplicaţiile practice ale cunoştinţelor teoretice contribuie la formarea abilităţilor de
manipulare a instrumentelor şi aparatelor din laboratoarele cu specific electrochimic, cu
accent special asupra utilizării multimetrelor, măsurării potenţialului de electrod, a
conductanţei şi pH-ului soluţiilor.
B. Precondiţii de accesare a disciplinei

Chimie organică, Chimie generala, Chimie-fizica
C. Competenţe specifice

C1. Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului
şi siguranţei alimentare. 0%
C2. Error! Reference source not found.. 60%
C3. Error! Reference source not found. 20%
C4. Error! Reference source not found.. 10%
C5. Error! Reference source not found.. 10%
C6. Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar. 0%
CT1. Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în
muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale,
creativitate, bun simt, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza
principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar 0%
CT2. Aplicarea tehnicilor de interrelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea
capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii

specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării / rezolvării de conflicte
individuale / de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului. 0%
CT3. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare – formare pentru
achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba
română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii si
utilităţii motivaţiilor extrinseci si intrinseci ale educaţiei continue. 0%
iar contribuţia procentuală a disciplinei la formarea studenţilor de la specializare
este de 1.887%
D. Conţinutul disciplinei
a) Curs
Capitolul

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conţinuturi

Nr. de ore

Conductori electrici
Curentul electric prin interfeţe şi soluţii de electroliţi
Conductanţa soluţiilor de electroliţi
Termodinamică electrochimică
Cinetică electrochimică
Procese de electrod

4
6
4
4
6
4
28

Total ore:
b) Aplicaţii
Tipul de
aplicaţie

Laborator

Conţinuturi

1. Instrumente de măsură. Mărimi electrochimice. Electrozi,
celule electrochimice
2. Etalonarea unui ampermetru cu ajutorul coulometrului de
cupru
3. Determinarea numerelor de transport prin metoda Hittorf
4. Conductanţa soluţiilor de electroliţi
5. Titrarea conductometrică
6. Variaţia potenţialului de electrod în funcţie de concentraţia
soluţiei
7. Determinarea pH-ului cu ajutorul electrodului de sticlă
8. Determinarea pH-ului de precipitare a hidroxizilor
9. Variaţia potenţialului de oxido-reducere cu pH-ul
10. Variaţia potenţialului de electrod în cursul titrării
potenţiometrice
11. Trasarea curbelor de polarizare
12. Determinarea tensiunii minime de electroliză
13.
Studiul
supratensiunii
hidrogenului.
Determinarea
parametrilor din relaţia Tafel
14. Pasivitatea anodică. Trasarea curbei de pasivare anodică

Nr. de ore Nr. de ore /
/ temă tip de aplicaţie

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

28

2
2
2
2

E.Evaluare (Se precizează metodele, formele de evaluare şi ponderea acestora în stabilirea notei
finale. Se indică, potrivit Anexelor nr.1 şi 1 bis din Metodologia CNCSIS, standardele minime de
performanţă, raportate la competenţele definite la pct. A. „Obiectivele disciplinei”.)

Examen scris din materia predată la curs sub formă de teste periodice, aprecierea
activităţii la laborator.
Ponderea în nota finală: 66,67 % nota de la examen, 33.33 % activitatea pe parcurs.
F.Repere metodologice

G. Bibliografie (Se indică bibliografia minimală obligatorie. Toate titlurile se găsesc în biblioteca
UPT.)

1. N.Vaszilcsin, Introducere în Electrochimie, Editura „Politehnica”, Timişoara, 2009.

2. M.Nemeş, N.Vaszilcsin, A.Kellenberger, Electrochimie. Principii şi experienţe, Editura
„Politehnica”, Timişoara, 2009.
3. V.S.Bagotsky, Fundamentals of Electrochemistry, Wiley Interscience, 2006.
4. E.Gileadi, Physical Electrochemistry. Fundamentals, Techniques and Applications, WileyVCH Verlag, 2011.
5. R. Holze, Experimental Electrochemistry Wiley-VCH Verlag, 2009.
H. Compatibilitate internaţională (Se indică 1-3 universităţi în care se predă disciplina la care se
referă acest syllabus sau discipline apropiate precizându-se: numele universităţii, site-ul pe care este
disponibilă informaţia si data la care informaţia a fost preluată.)

1. Technische Universitat Munchen, www.tumuenchen.de
2. Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, www.epfl.ch
3. Universidad de Zaragoza – Centro Politecnico Superior, www.unizar.es
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